
ВИРОБНИК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦІЇ 
ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ



Великі підприємства в Україні 
загальною площею 15 000 м2
+7000 клієнтів із усього світу

514 співробітників

Частка внутрішнього ринку: 26 %

Імпортні виробники: 50 %

Інші вітчизняні виробники: 24 %

Виробнича потужність: 3840 повітрооброблюючих установок 4350 тонн металу

AEROSTAR GROUP

ЯК ВИРОБНИК МИ ПРОПОНУЄМО:

НАДІЙНУ ПРОДУКЦІЮ. 
Aerostar - перший український виробник, який 
отримав міжнародний сертифікат Eurovent.

Ми щорічно покращуємо свої показники 
та підтверджуємо статус «надійний виробник».

Відповідно до процедур TUV NORD CERT, 
компанія застосовує систему менеджменту згідно 
із міжнародним стандартом якості: ISO 9001:2015

“Продукція така ж якісна,
як німецька та італійська” 
Василь Хмельницький,
“K.Fund”

ВИЗНАНИЙ ЛІДЕР РИНКУ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ



Регламентовані терміни 
виробництва по кожному 
виду продукції.
Наявність великої кількості готового 
обладнання на складі дає можливість 
для швидкого забезпечення 
об’єкта продукцією.

Використання якісних 
комплектуючих із
Німеччини, Швейцарії, Словаччини, 
Італії, Фінляндії, Франції, Словенії.

Роботу 24/7 служби підтримки.
on-line зручним для вас способом
(зателефонувавши, звернутись через 
додаток, чи написавши на пошту).

Оснащення установок 
енергозберігаючими технологіями, 
що дозволяє економити до 90% енер-
гії і скорочувати витрати на експлуа-
тацію.

LEAN-КОНЦЕПЦІЯ

В організації процесів використовуємо принцип бережливого вироб-
ництва. Всі системи орієнтовані на отримання максимального резуль-
тату при мінімальних ресурсах. Це дозволяє постійно підвищувати 
якість, не підвищуючи вартість.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ

Для зручності управління інженерними системами пропонуємо вико-
ристовувати систему диспетчеризації, яка має можливість об’єднати 
системи вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання, га-
зопостачання, освітлення, управління ліфтами і іншим устаткуванням. 
Система диспетчеризація дає ключові переваги управління об’єктом:
- постійний централізований контроль роботи інженерних систем;
- зменшення впливу людського фактора;
- управління без постійної присутності обслуговуючого 
і чергового персоналу.

СТВОРЮЄМО РОЗУМНІ СИСТЕМИ

Обладнання створено з метою отримувати максимальний ККД 
від роботи і скорочувати споживання енергії.

НАДАЄМО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після монтажу систем наші фахівці навчають службу експлуатації ро-
боті з обладнанням. Сервісний відділ надає зворотний зв’язок клієнту.
Сервісні центри у всіх регіонах дозволяють оперативно реагувати на 
запити.

НЕСТАНДАРТНІ ВИРІШЕННЯ СКЛАДНИХ ЗАВДАНЬ

70% асортименту - це системи, розроблені нашим Research & 
Design-центром для реалізації складних інженерних проектів.



ЯК ФОРМУВАВСЯ НАШ УСПІХ?

• Новий вертикальний експандер
для швидшого виробництва теплообмінників.

• Запуск нової побутової серії установок.
• Партнерська програма для клієнтів.

Комплексний ребрендинг компанії. Початок 
виробництва холодильного обладнання. 

Випущено: 372 399 м2 - повітропроводів
1 854 шт. - вентиляційні агрегати

• Запуск додатку для віддаленого управління
установками.

• Ротаційна витяжка, зварювальний робот.

Випущено: установок - 3354 шт.
повітропроводів - 518 029 м2

• Сертифікат Eurovent.
• Додаткова фарбувальна камера.

Випущено: установок - 2975 шт.
повітропроводів - 491 665 м2

• Відкриття другого заводу 7000 М2

• Запуск першого в Україні виробництва
теплообмінників загальнопромислового
призначення на базі італійського
обладнання та за італійськими технологіями.

Виробнича потужність підприємства — 
180 агрегатів в місяць!

• Розпочато виробництво вентиляційних
решіток та дифузорів.

• Розширення виробничих площ.

• Розпочато виробництво вентиляційних
решіток та дифузорів.

• Розширення виробничих площ.
Відкрито цех по збиранню побутового
сегменту.

• «AEROSTAR POLAND» SP. ZO.O. -
дистриб’ютор вентиляційного обладнання.

Виробнича потужність підприємства зросла:
вентиляційні агрегати за рік: 1 821 шт.

ТОО «АЕРОСТАР KZ» (РЕСПУБЛІКА 
КАЗАХСТАН) - дистриб’ютор вентиляційного
обладнання

• Продовжується збільшення виробничих
потужностей, придбання ще 2-ох (листозгин-
ного та пробивного) верстатів - 3680 м2

• ТОВ «Торговий Дім «АЕРОСТАР» -
дистриб’ютор вентиляційного обладнан-
ня.

• Збільшення виробничих потужностей,
придбання ще одного листозгинного
станка «Amada».

• ТОВ «ВЕНТ-КОНТРОЛ» -
виробник систем автоматизаці та BMS.

• Придбання листозгинного та пробивно-
го верстатів «Amada» 2 шт.

• Запуск лінії із виробництва канального
обладнання.

ТОВ «ВЕНТ-СЕРВІС» - виробник 
повітропроводів -  360 м2.
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ТОВ «АСІС» - дистриб'ютор обладнання
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Початок виробництва вентиляційних
агрегатів - 1 200 м2

Вироблено: повітропроводів - 372 399 м2



НАШЕ ОБЛАДНАННЯ

ПОВІТРООБРОБЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ

ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ

З 2020 РОКУ МИ Є ЕКСКЛЮЗИВНИМ ПАРТНЕРОМ HITACHI:

Запрошуємо до першого в 
Україні шоу-руму продукції 
HITACHI на території заводу
AEROSTAR

В наявному асортименті: кондиціонери, Спліт-системи, Теплові насоси, VRF-системи

Компанія Aerostar пропонує комплексні рішення від вентиляторів і блоків підготовки повітря до ефек-
тивних фільтрів і від термінальних пристроїв і повітряно-водяних систем до інтелектуальних компонентів 
управління: лінійка нашої продукції охоплює повний спектр компонентів, пристроїв і систем вентиляції і 
кондиціонування повітря.

Перша в Україні лінія із виробництва 
теплообмінного обладнання загально-
промислового значення



безкоштовний додаток для віддаленого управління кліматичним 
обладнанням із мобільного телефону

AEROSELECT - новий підхід до моделювання HVAC

ЗРУЧНИЙ МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК AEROSTAR APP

НАДСУЧАСНА ON-LINE ПРОГРАМА ПІДБОРУ AEROSELECT 
ІЗ ГЕНЕРАТОРОМ ФАЙЛІВ .RFA (REVIT ®)

Додаток дає можливість керування установками з 
мобільного телефону, перебуваючи у будь-якій частині 
світу, бачити всі установки на одному екрані, миттєво 
отримувати повідомлення про аварії, необхідні звіти, 
звернутись у сервісну підтримку тощо. 

Завдяки новому додатку можна управляти установками 
без спеціальних навичок — у цьому допомагає зручний 
та зрозумілий інтерфейс.

Спрощений процес проектування вентиляційних,
холодильних установок та систем BMS у будь-якій 
конфігурації та з будь-якими параметрами.

Для зручного управління інженерними системами вико-
ристовуємо диспетчеризацію. Вона допомагає об’єднува-
ти декілька систем в одну: вентиляцію, кондиціонування, 
опалення, водопостачання та енергопостачання, щоб 
контролювати і керувати ними з одного диспетчерського 
центру. 

Все це дозволяє отримувати максимальний ККД від ро-
боти обладнання і скорочувати споживання енергії.

Незалежно від складності проектних рішень інженер-
но-технічний склад ми втілюємо у реальність проекти на 
найвищому рівні з дотриманням усіх будівельних норм 
законодавства.

• Доступ із усіх девайсів із будь-якої точки світу
• Зручний інтерфейс та простий конфігуратор 
• ID-діаграма кожного агрегату
• BIM-моделі для середовища AutoDesk Revit*

Hова розробка компанії, яка допомагає 
заощаджувати час та ресурси.

РОЗУМНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Комплексна пропозиція за 15 хвилин



Завдяки впровадженню енергоефективних технологій, вентиляційні системи більше 
6 000 об’єктів у 18 країнах світу функціонують у відповідності до вимог екодизайну.

ДЕЯКІ РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ



aerostar.ua

03061, м. Київ
пр-т Відрадний, 95
+38 044 35 121 35
offi ce@aerostar.ua




